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A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozatainak működési
szabályzata
1. cikk A Babeș–Bolyai Tudományegyetem alapképzési és magiszteri képzési programokat
szervez és tart fenn Kolozsvár megyei jogú városon kívül is. Ezek a kihelyezett tagozatok az
1/2011-es számú Nemzeti Oktatási Törvény és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Chartája
alapján fejtik ki tevékenységüket.
2. cikk Mindenik képzési program a BBTE valamelyik karának keretében működik, annak
szakmai és adminisztratív felügyelete mellett. A kihelyezett tagozatok valamennyi képzési
programja pénzügyileg fenntartható kell legyen.
3. cikk A kihelyezett tagozatok képzési programjaira ugyanazok az engedélyezési és
akkreditációs feltételek vonatkoznak, mint a BBTE bármely más képzési programjára. Egy
képzési program mindenik képzési helyszínét és nyelvi tagozatát külön engedélyeztetni és
akkreditálni kell.
4. cikk (1) A kihelyezett tagozatok mindenik képzési programját programfelelős
koordinálja. Egy programfelelős egyetlen képzési program koordinációját végezheti.
(2) A programfelelős:
-

koordinálja a képzési program tevékenységeit (szakok);

-

gyakorlatba ülteti a tantervet, együttműködve annak a karnak/intézetnek a
vezetőségével, amelyhez az adott szak is tartozik;

-

az álláskeretek kidolgozása érdekében együttműködik az intézetvezetővel, annak a kari
vezetőségnek az irányítása mellett, amelyhez az adott szak is tartozik;

-

javaslatokat tesz a betöltetlen állások megfelelő oktatószemélyzettel való lefedésére
vonatkozóan;

-

az intézetvezetővel együtt javaslatot tesz a betöltetlen állások megpályázásához
szükséges versenyvizsga meghirdetésére;

-

megszervezi a szakspecifikus laboratóriumokat.

(3) A képzési program felelőse az intézetvezetőnek, a kari tanácsnak és a kar dékánjának
tartozik felelősséggel. A képzési program felelősét – az illető programot irányító intézetvezető
javaslata alapján –, a kari dékánja nevezi ki, vagy annak a tagozatnak a dékánhelyettese,
amelyhez az illető képzési program tartozik.
5. cikk (1) A Babeș–Bolyai Tudományegyetem valamennyi kihelyezett tagozatának tagozati
igazgatója van. Amennyiben egy kihelyezett tagozat keretében csak egyetlen képzési program
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működik, a program felelőse egy személyben a kihelyezett tagozat igazgatói tisztségét is
betölti.
(2) A kihelyezett tagozat igazgatója:
-

összehangolja a kihelyezett tagozat keretében zajló oktatási tevékenységeket, az
adminisztratív tevékenységeket, valamint a gazdasági és társadalmi szférának nyújtott
szolgáltatásokat; felelősséggel tartozik az egyetemi politika kihelyezett tagozati szintű
alkalmazásáért, együttdolgozik és együttműködik a kihelyezett tagozat működésébe
bevont karok dékáni hivatalaival, az Egyetem ügyosztályaival és titkárságaival minden
olyan kérdésben, amely a kihelyezett tagozatot érinti;

-

képviseli a kihelyezett tagozatot, összehangolja a kihelyezett tagozat Tanácsának
tevékenységét;

-

felel a helyi közösség részéről biztosított támogatásért, amely a kihelyezett tagozat
tevékenységének megvalósításához szükséges infrastruktúrára vonatkozik;

-

felel a kihelyezett tagozatnak a lokális/regionális stratégiai struktúrákba való
beilleszkedéséért;

-

felel a térségben működő intézményekkel és kereskedelmi társaságokkal való
együttműködésért, és biztosítja az együttműködést;

-

támogatja a költségvetésen kívüli új pénzügyi erőforrások bevonását, a közösségiközösségi és a közösségi-magán típusú partnerségek létrejöttét és fejlesztését, helyi és
regionális környezetben.

(3) Amennyiben a kihelyezett tagozaton egyetlen kar képzési programjai működnek, a
kihelyezett tagozat igazgatója az intézetvezetőnek/intézetvezetőknek az alárendeltségébe,
valamint a Kari Tanács és a kar dékánjának alárendeltségébe tartozik.
(4) Amennyiben a kihelyezett tagozaton több kar képzési programjai működnek, a
kihelyezett tagozat igazgatója az egyetem Szenátusának és rektorának alárendeltségébe
tartozik.
6. cikk (1) Amennyiben a kihelyezett tagozaton egyetlen kar több képzési programja vagy
több kar képzési programja működik, a Kihelyezett Tagozati Tanácsot a kihelyezett tagozat
képzési programjainak felelősei, a kihelyezett tagozat igazgatója és a hallgatók képviselői
alkotják. A hallgatók képviselőit, amely a Kihelyezett Tagozati Tanácsnak minimum 25%-os
tagsági arányát képezi, a kihelyezett tagozat nappali munkarendű alapképzésén és magiszteri
képzésén lévő, jogviszonnyal rendelkező hallgatói választják meg, a BBTE Diákstatútumának,
valamint a Kari tisztségviselők és a vezetőség megválasztására vonatkozó szabályzatnak
megfelelően.
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(2) A Kihelyezett Tagozati Tanács havi rendszeres ülést tart, valamint rendkívüli ülést is
tarthat, amennyiben a kihelyezett tagozat igazgatója vagy a tagok 1/3-a összehívja. A
Kihelyezett Tagozati Tanács hatásköre az alábbiakra terjed ki:
-

kijelöli a kihelyezett tagozat fejlesztési stratégiáját, a kari és egyetemi fejlesztési
stratégiákkal összhangban;

-

optimális feltételeket biztosít a karok által kidolgozott oktatási és tudományos
programok megfelelő szintű lebonyolítása érdekében;

-

javaslatokat tehet a karoknak újabb szakok létrehozására;

-

összehangolja a kihelyezett tagozat keretében működő szakokkal kapcsolatos
adminisztratív tevékenységeket.

7. cikk (1) Amennyiben a kihelyezett tagozat keretében egyetlen kar több képzési
programja vagy több kar képzési programja működik, a kihelyezett tagozat igazgatója a
kihelyezett

tagozat

valamennyi

tagjának

–

meghatározatlan

időre

szóló

egyéni

munkaszerződéssel alkalmazott főállású oktatók és kutatók, akiknek az alapnormájában több
mint 50%-os óratartási arány van a kihelyezett tagozat keretében –, közvetlen és általános
választójoga alapján történő titkos szavazásával kerül megválasztásra. A kihelyezett tagozat
igazgatói tisztségének megpályázására csak a kihelyezett tagozat tagjai vagy a tagozat
tevékenységébe bekapcsolódó oktatók és kutatók jogosultak, (akiknek az alapnormájában több
mint 50%-os óratartási arány van), és akik szavazati joggal rendelkeznek.
(2) A kihelyezett tagozat igazgatóját az Egyetem Szenátusa titkos szavazás révén válthatja
le tisztségéből, a Kihelyezett Tagozati Tanács vagy a kihelyezett tagozat tevékenységébe bevont
valamennyi Kari Tanács javaslatára, a Szenátus tagjainak abszolút többségű támogatása
alapján. A kihelyezett tagozat igazgatói tisztsége, programfelelősi tisztsége és intézetvezetői
tisztsége esetén lehetséges a tisztséghalmozás.
8. cikk A kihelyezett tagozatokon adminisztratív személyzet is dolgozik, amely az
adminisztratív főigazgatóság alárendeltségébe tartozik. Az adminisztratív személyzet helyi
szinten a kihelyezett tagozat igazgatójának alárendeltségébe tartozik. Mindenik kihelyezett
tagozaton egy titkárság is működik a hallgatói létszámnak megfelelő szükségletekhez igazodó
személyzettel. Amennyiben a kihelyezett tagozat keretében több karhoz is tartozó képzési
programok működnek, egyetlen titkárság megszervezése javasolt, amely ezeknek a karoknak
az alárendeltségébe tartozik, és amely a kihelyezett tagozat igazgatójának vezetésével
működik.
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9. cikk Az adminisztratív költségeket azok a karok biztosítják, amelyekhez a kihelyezett
tagozat keretében működő képzési programok tartoznak, az adott programok hallgatói
létszámának arányában.
10. cikk A térségre jellemző sajátos kérdések megoldása érdekében valamennyi kihelyezett
tagozat, az igazgató kezdeményezésére, saját működési szabályzatot dolgoz ki, és
egyezményeket ír alá a tagozat működésébe bevont karokkal.
11. cikk A programfelelősök kinevezésére a kar dékánjainak és dékánhelyetteseinek
kinevezése után kerül sor, az ezektől számított 30 naptári napon belül.
12. cikk Ahol csak egyetlen kar képzési programjai működnek, a kihelyezett tagozatok
igazgatóinak kinevezésére a kar dékánjainak és dékánhelyetteseinek kinevezése után kerül sor,
az ezektől számított 30 naptári napon belül. Ebben az esetben is, a kihelyezett tagozat igazgatói
tisztségét rendszerint az a személy töltheti be, akinek az alapnormájában több mint 50%-os
óratartási arány van a kihelyezett tagozat keretében. A karok a Rektori Hivatalnak küldik el a
kihelyezett tagozatok igazgatóinak kinevezését, amelyhez az Adminisztratív Tanács, és végül a
Szenátus jóváhagyása szükséges.
13. cikk Azoknak a kihelyezett tagozatoknak a keretében, ahol egyetlen kar több képzési
programja vagy több kar képzési programjai működnek, a kihelyezett tagozat igazgatói
tisztségére kiírt választásokat az Intézetvezetői tisztségre kiírt választásokkal egy időben kell
megszervezni, az Adminisztratív Tanács által jóváhagyott választási naptár alapján. A
választások megszervezése akkor érvényes, ha a kihelyezett tagozat szavazati joggal
rendelkező tagjainak több mint ½-e részt vesz a szavazáson, és az a személy kerül
megválasztásra, aki megszerezte a leadott szavazatok egyszerű többségét. Az újonnan
megválasztott igazgatók kinevezését az Adminisztratív Tanács és a Szenátus hagyja jóvá. A
választások megszervezése a tisztségben lévő kihelyezett tagozati igazgatók felelősségébe
tartozik.
14. cikk A Kihelyezett Tagozati Tanács hallgatói képviselőinek megválasztása a Kari
Tanácsok

hallgatói

képviselőinek

megválasztásával

egyidejűleg

történik,

a

BBTE

Diákstatútumának, valamint a Kari tisztségviselők és a vezetőség megválasztására vonatkozó
szabályzatnak megfelelően.
15. cikk Jelen szabályzat elfogadása a BBTE Szenátusának 2019. július 22-i ülésén történt.
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